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بازی کن و میلیونر شو !  صفحه 12
معرفی پردرآمدترین استریمرهای بازی ویدئویی  

قتل غیرعمد؛ عاقبت 
عشق جنجالي 10 ساله

دختر جوان به اتهام قتل پسرمورد عالقه اش در 
دادگاه کیفری یک تهران محاکمه شد   صفحه 14

 ايران ديگر بهشت
ماينرها نیست

یک محاسبه ساده نشان مي دهد استخراج بیت کوین 
دیگر در ایران مقرون به  صرفه نیست   صفحه 03

معیارهای حذف يارانه
خودرو، خانه لوکس، درآمد نجومي  و ...  کدامیک در 

حذف یارانه نقدي تاثیرگذار است؟   صفحه 04 را بخوانید

در مطلب هفته قبل، درباره استفاده از تکنولوژی در ورزشگاه ها گفتم. 
این هفته قصد دارم یک شیوه جالب اجاره خودرو در آلمان را برایتان 
شرح دهم که برای خودم خیلی جذاب است. توصیه می کنم این مطلب 

را تا انتها بخوانید.
همان طور که می دانید، قسمتی از شهرت کشــور آلمان در جهان به 
خاطر صنعت خودروسازی این کشور است. جایی که سه کمپانی بزرگ 
دنیا یعنی فولکس واگن، مرسدس بنز و ب ام و همواره در حال رقابت با 
یکدیگر برای کسب سهم بیشتر از بازار جهان هستند. این سه کمپانی 
از بخت بدشان، بازار اصلی شان در کشور آلمان است که تنها حدود ۸۲ 
میلیون نفر جمعیت دارد، و یک بازار بزرگ مثل کشور چین یا آمریکا 
نیست. برطرف کردن نیاز در یک بازار با این وسعت، کار سختی نیست، 
کما اینکه ایران خودرو و ســایپا هم از پس برطرف کردن نیاز بازار ۸۰ 
میلیون نفری ایران بر آمده اند. اما مرسدس و ب ام و، مانند خودروسازان 
ایران اجازه ندادند مازاد تولیدشان در پارکینگ  شرکت انباشته شود و 
با کمک گرفتن از تکنولوژی و با راه اندازی اپلیکیشن های اختصاصی، 
روشی بســیار جذاب و خالقانه برای اســتفاده از خودروهای فروش 
نرفته شان خلق کردند. روش  مورد نظر، ساخت  اپلیکیشن اجاره خودرو 

به صورت دقیقه ای است. 
به این صورت که این دو کمپانی، خودروهای مختلف ساخت خودشان 
را در جای جای شهر پارک کردند، و این امکان را برای مسافرین فراهم 
آوردند که به وسیله یک اپلیکیشن، خودرو را از نقطه ای از شهر بردارند و 
با رسیدن به مقصد، در یک مکان مناسب پارک کنند و  هزینه این مسیر 
را پرداخت کنند. یعنی شما قادر خواهید بود یک خودروی مرسدس 
را برای ۱۵ دقیقه با اجاره دقیقه ای ۴۱ سنت، در اختیار داشته باشید و 
با رسیدن به مقصد، فقط خودرو را پارک کرده، پایان سفر را انتخاب و 
هزینه را پرداخت کنید. جالب اینکه تمامی خودروهایی که مرسدس و 
ب ام و در این ناوگان قرار داده اند، مدل های جدید این شرکت ها هستند 
که مسافر می تواند به بهانه یک سفر کوتاه، لذت استفاده از آنها را هم 
بچشد! چه تبلیغی می توانست بهتر از این یک مسافر را به خرید یکی 

از همان خودروها ترغیب کند؟
درب همه خودروها به وســیله اپلیکیشــن و با انتخاب شــما از روی 
اپلیکیشن، باز می شود و خودروها بدون نیاز به کلید، روشن می شوند. 
کســی که اقدام به پرکردن باک بنزین کند، بابت این وقتی که صرف 
کرده، دقایقی ســفر رایگان دریافت می کند، و  برای پرداخت هزینه 
بنزین هم از کارتی که داخل خودرو قرار دارد اســتفاده می کند. تنها 
نکاتی که مسافر باید مراقبشان باشــد، پارک کردن در محل مجاز و 
سالمت خودروست، چراکه در صورت تصادف یا جریمه شدن خودرو، 
مسافر ملزم به جبران خسارت خواهد بود، که البته برای مورد تصادف، 
می توان هر ســفر را با هزینه اندکی بیمه کرد تا با خیال راحت تری از 
خودرو اســتفاده کنیم. زمانی که با این سیستم در آلمان آشنا شدم، 
اولین تصویری که به خاطرم آمد، تصویر پارکینگ های سرشار از خودرو 
ایران خودرو و سایپا بود که در شبکه های اجتماعی منتشر شده بودند. 
آیا قرار دادن خودروهایی مثل پراید، تیبا یا ســمندی که ســال قبل 
تولید شده اند و هنوز به فروش نرسیده اند، در شبکه ای اینچنینی برای 
استفاده در شهرهای بزرگ ایران، نمی توانست به این خودروساز های 
داخلی در ساخت یک روش دیگر برای درآمدزایی کمک کند؟ برای 
شــهری مثل تهران، با این حجم از ترافیک و مشکل پیدا کردن جای 
پارک، اپلیکیشنی همانند این اپلیکیشن نمی توانست راهبردی باشد؟

برای راه اندازی چنین سیســتمی، نیاز به زیرســاخت های مختلفی 
هست که هنوز در ایران وجود ندارد، اما اگر عزم جدی در خودروسازان 
بزرگ کشــور برای راه اندازی چنین سیستم هایی وجود داشته باشد، 
بقیه ارگان ها هم قدم های الزم در جهت رفع کمبود های زیرساختی 
را برمی دارند. شــاید اکنون که این مقاله را می خوانید، داشتن چنین 
سیستمی در ایران به نظر خیلی دور از ذهن بیاید، اما کافیست خودتان 
را در سال ۹۲ و قبل از شروع فعالیت تاکســی های اینترنتی در ایران 
تصور کنید، آن زمان هم همین قدر دور از ذهن بود که پیر و جوان در 

ایران به وسیله اپلیکیشن تاکسی سفارش دهند!
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شماره 2499

 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

عبور از ديوار محدوديت
 گفت و گو با الهام پدید، دختر ورزشکاری که با یک پا 

قهرمان سه دوره پیاپی سنگ نوردی کشور شده است
یک سالگی او مصادف شد با یک تصادف وحشتناک و از دست دادن یکی از پاهایش. از 
آن روز تا همین حاال او خود را با یک پا می شناسد و هیچ نوع کمبودی در خود احساس 
نمی کند. همین شد که از همان دوران کودکی به شنا ، بعد پرتاب وزنه و بعد سنگ نوردی 
رفت و حتی از عالقه خود به تئاتر و بازی در آن هم چشم پوشــی نکرد و حاال مقام های 
زیادی در این رشته ها و تئاتر منطقه ای کسب کرده است. با او که با اراده فوالدین خود 

تنها با یک پا پله های موفقیت را باال رفته است گفت و گویی کرده ایم... صفحه 15

رستمی
که  بود  و  

چه  کرد ؟
رمزگشایی از بخش 

دوم اعترافات زم
جدیدترین اعترافــات روح اهلل زم  بازتاب 
فراوانی در شــبکه های اجتماعی داشت. 
در این اعترافات محمد حســین رستمی 
روزنامه نگار ســابقا  اصولگرای ســایت 
عماریون به عنوان یکــی از منابع خبری 
آمدنیوز معرفی شــده. البته پیش از آنکه 
روح اهلل زم به این موضــوع اعتراف کند، 
رستمی و گلپور مدیران عماریون به زندان 
افتاده بودند. گلپور به خاطر نوشتن کتاب 
شنود اشباح و رستمی به اتهام جاسوسی. 
آن ها چه کسانی هستند و چه سرنوشتی 

پیدا کردند؟

 از اصالح طلبان به احمدی نژاد
بعد از وقایع سال ۸۸، گروهی از اصولگرایان 
نهاد هایی مثل سایت »عماریون« را تاسیس 
کردند ؛ ســایتی که عمده مطالب آن علیه 
اصالح طلبان بود. مدیریت این ســایت در 
دست »محمدحسین رســتمی« بود. در 
ســال های بعد پیکان حمالت عماریون از 
اصالح طلبان به سمت نزدیکان احمدی نژاد 
هدف گرفته شد و به خصوص بعد از ماجرای 
قهر احمدی نژاد، سایت عماریون در صدر 
رســانه هایی قرار گرفت که حمالت تندی 
به مشــایی می کرد و البته این سایت بین 
محمود احمدی نژاد و مشایی تفاوت باالیی 
قائل بود. محمد حسین رستمی مرداد ۹۰ به 
شرق گفته بود: »من در سایت هایی مانند 
صراط و رجا و چند ســایت دیگر خبرنگار 
بودم. در وزارت رفاه کار می کردم که سایت 
عماریون را راه انداختیم و مدیرکل بازرسی 
یکی از وزارتخانه هــا هزینه های ابتدایی 
سایت را پرداخت می کرد.« رستمی از اینکه 
مدیرکل بازرســی کدام وزارتخانه هزینه 
ســایت و حمله به نزدیکان احمدی نژاد و 
میرحسین موســوی را می داده صحبتی 
نکرده است. رستمی در حالی که در سوریه 
علیه نیروهای داعش می جنگید، ناگهان 
در سال 13۹6 به جرم جاسوسی بازداشت 
شد. او در یکی از مطالبی که آمدنیوز منتشر 
کرده، مدعی شده که اگر در عملیات خان 
طومان حضور نداشت، 6۰۰ تا ۷۰۰نفر کشته 

می شدند.

 نام مستعار: علی فائز
رستمی درباره پیشــینه کاری اش گفته 
مطالبش را با نام مســتعار علــی فائز به 
سایت های مختلف مثل الف می داده است. 
کارگاه خبرنــگاری می گذاشــته و درس 
می داده است. اطالعاتی از نوشته های علی 
فائز در سایت الف در دســت نیست و در 
بخش جست وجوی این سایت، اطالعاتی 
از او وجود ندارد. سایت عماریون نیز فیلتر 
شــده اما عمده مطالب به قلــم علی فائز 
سردبیر ســایت عماریون هنوز در پایگاه 
خبری بولتن نیوز مانده است؛ مطالبی که در 
آن نامه هایی سرگشاده به روحانی نوشته 
شده اســت. اما بیشــتر مطالب رستمی، 
نگرانی های او درباره نفوذ انگلســتان در 

ایران است!

 از وقایع ۸۸ تا جریان انحرافی
بعد از انتخابات سال ۸۸ افرادی در دولت 
به رستمی می گویند به یکی از وزارتخانه ها 
برود. رستمی گفته وزارت رفاه را انتخاب 
کرده است. سال ۸۸ وزیر رفاه دولت محمود 
احمدی نژاد، صادق محصولی بوده است و 
پس از مدت کوتاهی شیخ االسالم وزیر رفاه 

دولت احمدی نژاد شد.  ادامه در صفحه ۰3

اين مثلث ويرانگر اقتصادی! 
آیا در بروز اختالس ها و تخلفات عالوه بر بانک ها، اتاق بازرگاني و کارشناسان 

رسمي  دادگستري هم مقصرند؟ 

چگونه فرمول های 
قدیمی سینمای ایران 

موجب محبوبیت  
ستایش شده است 

  صفحه 09  را بخوانید

در جریان پرونده هاي مفاســد اقتصادي و دادگاه هاي 
سال ها و ماه های اخیر انگشــت اتهام  بیشتر  به سمت 
بانک ها نشانه رفت که چرا مثال تسهیالت بدون حساب 
و کتاب دادند، بدون اینکه وثیقــه الزم را دریافت کنند 
و از بازگشــت پول مطمئن شــوند. یا چرا حاضر شدند 
ارز مملکت را در اختیــار واردکنندگانــي بگذارند که 
اهلیت الزم را نداشــتند و به طرق مختلف از ارز دولتي 
سوءاستفاده کردند. مسئوالن ارشــد بانک مرکزی  اما 
معتقدند بایــد طرف هاي دیگر مقصــر در این تخلفات 
را شــناخت و به مردم معرفي کرد. به طور مشــخص در 
ماجراي تســهیالت بانکي و ریخت و پاش وام ها، برخی 
ازکارشناسان رسمی  دادگستري را مقصر مي دانند چرا 
که در زمینه ارزیابی وثیقه های ملکی عملکرد مشکوکی 
انجام دادند که نمونه هایش رادرپرونده بانک ســرمایه 
دیده ایم.  همینطور در سوءاســتفاده از رانت  ارز دولتي 
هم براي اتاق بازرگاني نقش مهمي  قائلند چرا که از نظر 
مسئوالن بانک مرکزی کارت های بازرگانی بدون بررسی 
صالحیت الزم در اختیار بســتگان و اقوام قرار گرفته و 
این زمینه ساز سوء استفاده های کالن مالی از تسهیالت 
دولت در عرصه واردات بوده اســت هرچند اعضای اتاق 
بازرگانی این اتهام را قبول ندارند.   به این ترتیب با یک 
سه ضلعی روبه رو هستیم .  گزارش هفت صبح  را بخوانید 
1  اتاق بازرگاني : اول از اتاق بازرگاني شروع کنیم. 
یک نهاد قدرتمند غیردولتی . این انتقاد وجود دارد که 
چرا اتاق بازرگاني به درستي صالحیت دریافت کنندگان 
کارت بازرگانــي را بررســي نمي کند تــا از دل آن این 
تخلفــات ارزي بیرون نیاید؟ این نهــاد قدرتمند بخش 
خصوصي کــه معموال در موضــع انتقادي نســبت به 
سیاست هاي دولت قرار دارد و اقتصاد دولتي را زمینه ساز 
رانت خواري و سوءاستفاده هاي گســترده مي داند، چرا 
حاصل عملکرد خودش اینطــور از آب درآمده؟ در این 
زمینه با مجیدرضا حریري، رئیــس اتاق بازرگاني ایران 
و چین گفت و گو کردیم. او این دیــدگاه بانکي ها را که 
اتاق بازرگاني مقصر است، رد کرد و توضیح داد: »ما اصال 
معتقدیم کارت بازرگاني کال باید حذف شــود حاال اما 
چون قانون است، باید به آن احترام بگذاریم اما این حق 
هرکسي اســت که طبق قانون صادرات و واردات انجام 
دهد. اتفاقا آیین نامه خیلي ســختگیرانه اي هم در این 

زمینه وجود دارد اما این آدرس غلط دادن است که مقصر 
سوءاســتفاده ها و اختالس ها را کارت بازرگاني بدانیم. 
مگر بعضي با وجود داشــتن گواهینامه، تخلف رانندگي 
نمي کنند. حاال ما مي توانیم جلوي صــدور گواهینامه 
را بگیریم؟« این عضو ســابق اتاق بازرگانــي ادامه داد: 
»مشکل از سیاستگذاري هاي غلط است. اگر قرار است 
ارز ارزان قیمت داده شــود که باید به همه داده شود، نه 
اینکه یک عده خاص. اگر هم مي دهند باید خودشــان 
نظارت کننــد و پیگیري کنند به چه کســي ارز دولتي 
مي دهند. اتفاقا کارت بازرگاني و تخلفاتي که ممکن است 
صورت بگیرد، به راحتي قابل ردیابي اســت. اگر مشکل 
اجاره دادن کارت بازرگاني اســت که هرکس به شخص 
دیگري وکالت داده مشــخصات آن شخص دقیقا ثبت 
شده اســت و بنابراین اگر اراده اي براي برخورد با تخلف 
باشد پیگیري تخلف آن شخص هم قابل انجام است.«این 
در حالی است که مسئوالن بانک مرکزی اشاره کرده اند 
که تالششان برای ردیابی برخی از دارندگان کارت های 

بازرگانی به بن بست برخورده است .
2  کارشناسان دادگستري : گــروه دیگري که در 
یکي از جلســات بانک ســرمایه هم صحبت از تخلفات 
آن ها به میان آمد، کارشناســان رســمي  دادگستري 
هســتند. در همین پرونــده  هادي رضــوي و هدایتي، 
نقش این گروه چه بود؟ تصور کنید قــرار بوده وامي  به 
مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان از سوي بانک به فالن متقاضي 
داده شــود. حاال وثیقه الزم را باید همین کارشناســان 
رســمي  دادگســتري تایید مي کردند. برخی از همین 
کارشناســان دادگســتری بودند که براي گران نمایي 
امالک با اختالســگران همکاري کردنــد که مثال یک 
ملک ۲۰میلیاردي را ۱۰۰میلیارد ارزشــگذاري کردند. 
این جمله را از رســول قهرماني، نماینده دادستاني در 
یکي از جلســات رســیدگي به پرونده بانک سرمایه و 
صندوق فرهنگیان نقــل مي کنیم که گفت: »در پرونده 
صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه قریب 
به ۳۰کارشناس رسمي  دادگستري یا تفهیم اتهام شدند 
یا در آستانه تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست هستند، 
خطاب به کانون کارشناسان دادگستري اعالم مي کنم، 
ضمن اینکه قدردان زحمات شــما هستیم، اما اینکه در 
یک پرونده بانک سرمایه نزدیک به ۳۰کارشناس گزارش 

خالف واقع ارائــه کرده اند، باید به مردم پاســخ دهید و 
راه هاي پیشگیري را شناسایي کنید.« جالب اینجاست 
این گروه کارشناســان زیر نظر یک نهــاد غیردولتي و 
صنفي فعالیت مي کنند. در واقع همچون اتاق بازرگانی 
باز هم انگشت اتهام به ســوی یک نهاد غیردولتی اشاره 
رفته است که هرچند افراد منتفذي اعضاي هیات مدیره 
آن را تشکیل مي دهند اما مستقیما ارتباطي با نهادها و 
دســتگاهي دولتي و قضایي ندارند. کارشناسان رسمي  
دادگســتري لزوما وکیل یــا فارغ التحصیل حقوق هم 
نیستند. آن ها از رشــته هاي مختلف و با آزمون ورودي 
جذب مي شوند. کانون کارشناســان در ۱۱رشته اصلي 
عضو مي گیرد که هرکدام از آن ها داراي زیرشــاخه هاي 
مختلفي است. اگر زیرشــاخه هاي مختلف را باهم جمع 
کنیم، مي بینیم حدود 7۵رشته داراي کارشناس رسمي  
دادگستري هستند. از جواهرات و ساعت بگیرید تا امور 
بانکي، ملک و بیمه. اینجا ســوال پیش مي آید که نظر 
کارشناســان دادگســتري چقدر براي قاضي  و دادگاه 
مهم است؟ بهتر است این پاسخ را از سایت »میزان« که 
متعلق به قوه قضائیه است، بخوانیم. در این سایت آمده: 
»معمواًل آن دسته از دعاوي به کارشناسي ارجاع مي شود 
که قاضي خارج از علم حقوقي و فقهي و اطالعات عرفي 
که نسبت به برخي مســائل دارد، فاقد شناخت الزم در 
آن زمینه باشــد... امروز در اکثر پرونده هایي که در آنها، 
تخصص و مهــارت علمي  خاصي براي کشــف حقیقت 
الزم اســت، به طور قطع، نظریه کارشناس مورد اعتماد 
قاضي در سرنوشت پرونده بسیار موثر است و به این دلیل 
چارچوب هــاي قانوني خاصي براي نظــارت بر اعمال و 
رفتار اینگونه کارشناسان پیش بیني شده و اجرا مي شود. 
در هر رسته شــغلي که نظر کارشناسي ضرورت داشته 
و تاثیرگذار در روند رسیدگي اســت، قطعًا پیشنهادات 
غیرقانوني به عنوان مثال پیشــنهاد رشوه و... از مواردي 
است که کارشناســان نیز مانند سایر شغل هاي حساس 
دائما در معرض آن قرار دارنــد و در صورتي که نظارت 
کافي و جامع براي این افراد وجود نداشــته باشــد و از 
فیلترهاي خاص گزینشــي عبور نکرده باشند، احتمال 
سوءاســتفاده و ارائه نظرات خالف واقع وجود داشــته 
و مي تواند منجر به تغییر سرنوشــت افــراد دادخواه در 

دادرسي هاي مختلف شود.«

اوپتیما هیبريد باالخره از زندان آزاد شد!
در گالری گردی این هفته به صورتی کامال اتفاقی با سدان نیمه برقی

و نسبتا پاک شرکت کیا روبه رو شدیم که اخیرا با قیمت 800 میلیون تومان 
وارد بازار شده است صفحه 06 را بخوانید 18 میلیون زائر، مراسم اربعین را 

در کربال برگزار کردند 

پايان عظیم ترين
اجتماع بشری

سايه بلند 
نويسنده
77 ساله

  خبر یک

دایناسورهایی که اعتقاد دارند »بوندسلیگا یه لیگ سرد و 
حوصله سربره که توش فقط بایرن مونیخ قهرمان میشه«، 
دیشب واقعا ضرر کردند و بخت تماشای یکی از بهترین 
فوتبال های این روزها از دست شان در رفت. البته که هنوز 
می توان ســری به تابلوی نتایج زد، از همین سایت های 
اینترنتی که فقط نتیجه بازی را نمایش می دهند و االن 
رویش نوشــته شــده، بایرن مونیخ دو، آگزبورگ دو. در 
عوض دسته دیگری که به ندای قلب شان گوش می دهند 
و اعتقاد دارند هر مسابقه فوتبال می تواند درامی تمام عیار 
باشد دیشــب واقعا با دربی باواریا حال کردند. شما فکر 
کن بازی هنوز شــروع نشــده بود که تیم آخر جدولی 
آگزبورگ گل زد. بــاور کنید یا نه، وقتــی آگزبورگی ها 

جشن گل زدنشان را برگزار می کردند، ساعت بازی تازه 
ثانیه ۲7 را نشــان می داد. طبیعی اســت که حسابی به 
بازیکن های بایرن مونیخ بربخورد اما هرچقدر برای جبران 
گل خورده فشــار وارد می کردند، کمتر به دروازه حریف 
نزدیک می شدند و تازه باید نصف هوش و حواس شان را 
خرج ضدحمله هایی می کردند که به سمت دروازه شان 
انجام می شد. رابرت لواندوفسکی باالخره در دقیقه ۱۴گل 
مساوی را زد تا دومین بازیکن تاریخ بوندسلیگا باشد که 
در هشــت بازی پیاپی ابتدای فصل گلزنی می کند. قبل 
از لوا، پیر امریك اوبامیانگ با لبــاس دورتموند این کار 
را انجام داده بود.  سرژ گنبری در شروع نیمه دوم باز هم 
برای بایرن گل زد اما خبر بــد واقعی از رختکن می آمد. 

جایی که نیــکالس زوله، مدافع مصــدوم بایرن مجبور 
شد با عصا اســتادیوم را ترک کند. مصدومیت او احتماال 
شدید اســت و نیکو کواچ را نگران کرده بود. برای همین 
دســت به تعویض زد تا با فرستادن توماس مولر به زمین 
یکی از دلمشغولی هایش را کم کند. مولر یک توپ عالی 
را در موقعیت تک به تک با دروازه بان به  بیرون زد و همان 
توپ در برگشــت به داخل زمین در دقیقه ۹۲ رفت توی 
دروازه مانوئل نویر. با این تساوی بایرن رسما صدرجدول 
را دو دستی تحویل بورسیامونشن گالدباخ کرد و خودش 
پایین تر از وولفسبورگ در رتبه سوم ایستاد اما شالکه و 
دورتموند می توانند همین هفته با کسب پیروزی و دشت 
ســه امتیاز، بایرن را بیشــتر مجازات کنند. حاال شما باز 
بگویید »بوندسلیگا یه لیگ سرد و حوصله سربره که توش 

فقط بایرن مونیخ قهرمان میشه«.

مجازات بایرن در بوندسلیگا!


